ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε.
ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015
2015
2014
Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
1.981.069,35 € 2.022.796,12 €
Μηχανολογικός εξοπλισµός
14.588,89 €
17.398,89 €
Λοιπός εξοπλισµός
75.460,42 €
102.189,47 €
Επενδύσεις σε ακίνητα
- €
- €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
- €
- €
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
- €
- €
Σύνολο
2.071.118,66 € 2.142.384,48 €
Άυλα πάγια στοιχεία
∆απάνες ανάπτυξης
- €
- €
Υπεραξία
- €
- €
Λοιπά άυλα
0,01 €
0,01 €
Σύνολο
0,01 €
0,01 €
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα
Εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέµατα
Λοιπά αποθέµατα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Προπληρωµένα έξοδα
Εµπορικό χαρτοφυλάκιο
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

- €
- €
- €
- €
- €
860,00 €
- €
860,00 €
- €
2.071.978,67 €

- €
- €
- €
- €
- €
860,00 €
- €
860,00 €
- €
2.143.244,49 €

- €
2.705,84 €
- €
- €
319,45 €
- €
3.025,29 €

- €
2.173,05 €
- €
- €
- €
- €
2.173,05 €

12.769,05 €
- €
202.438,47 €
- €
- €
- €
29.253,18 €
244.460,70 €
247.485,99 €
2.319.464,66 €

1.042,01 €
- €
19.463,87 €
- €
- €
- €
39.668,96 €
60.174,84 €
62.347,89 €
2.205.592,38 €

Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ιδιοι τίτλοι
Σύνολο
∆ιαφορές εύλογης αξίας
∆ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων
∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση
∆ιαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθµισης ταµειακών ροών
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Έσοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

1.008.780,00 €

1.008.780,00 €

- €
- €
1.008.780,00 €
- €
- €
- €
- €
- €

- €
- €
1.008.780,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
5.918,05 €
- €
823.121,57 €
823.121,57 €
65.667,62 € 30.605,69 €
894.707,24 €
792.515,88 €
- €
- €
1.903.487,24 € 1.801.295,88 €
-

€
€
€

-

€
€
€

140.760,32 €
- €

166.258,03 €
- €

- €
140.760,32 €

- €
166.258,03 €

84.893,85 €
- €
46.668,17 €
92.618,66 €
- €
51.036,42 €

99.246,75 €
- €
65.280,42 €
9.479,00 €
- €
64.032,30 €

- €
- €
275.217,10 €
415.977,42 €
2.319.464,66 €

- €
- €
238.038,47 €
404.296,50 €
2.205.592,38 €

ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη & ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη & ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία
Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

2015
818.424,85 €
597.961,20 €
220.463,65 €

2014
820.614,49 €
606.512,68 €
214.101,81 €

220.463,65 €
34.812,21 €
18.850,02 €
290,49 €

214.101,81 €
136.038,51 €
6.272,24 €
172,12 €

599,54 €
167.110,47 €
6,55 €
16.733,42 €
150.383,60 €
48.192,24 €
102.191,36 €

19,34 €
71.638,28 €
17,90 €
16.937,37 €
54.718,81 €
8.485,30 €
46.233,51 €

Προσάρτηµα (σηµειώσεις)
επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2015
1.

Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία

ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ
,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο
“Ε.ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε.”
α)

Επωνυµία:

β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015
δ)

∆ιεύθυνση της έδρας: ∆ηµοτική Κοινότητα Πλαταµώνα του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου,

ε)

ΓΕ.ΜΗ.: 12205594800

στ)
Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
ζ)

Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία, µικρή οντότητα.

η)
Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία
µε τον παρόντα νόµο.
θ)
Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό
νόµισµα της Εταιρείας.
ι)

Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης
δραστηριότητας
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

2.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29 )

Για την παρακολούθηση των επιµέρους στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η εταιρεία
ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

1.
Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και ζηµίες
αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά
αποσβένονται µε την σταθερή µέθοδο µε ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% σύµφωνα µε τους φορολογικούς
συντελεστές που αντανακλά την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους.

1

2.
Τα λοιπά ενσώµατα πάγια επιµετρούνται στο κόστος κτήσης, µείον αποσβέσεις και µείον ζηµίες
αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώµατα
πάγια αποσβένονται µε τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, µε την σταθερή µέθοδο σύµφωνα µε τους
φορολογικούς συντελεστές που αντανακλούν την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους:
α/α

Περιγραφή

Συντελεστής
απόσβεσης

(1)

Μηχανολογικός
εξοπλισµός

10%

(2)

Μεταφορικά µέσα

12%

(3)

Εξοπλισµός Η/Υ

20%

3.Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της
αρχικής αναγνώρισης:

Ο λογαριασµός Λοιπά άυλα στοιχεία περιλαµβάνει κονδύλια έξοδα ιδρύσεως και απόκτηση πάγιων στοιχείων
προγενέστερων χρήσεων και επιλέχτηκε η συνήχηση της απόσβεσης τους έως την οριστική απόσβεση τους
και την οριστική διαγραφή τους.

4. Τα πάσης φύσεως αποθέµατα (έτοιµα και ηµιτελή, εµπορεύµατα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά
αποθέµατα) επιµετρούνται µε την µέθοδο FIFO.

5. Οι εµπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιµετρούνται στο κόστος κτήσης µείον τις εκτιµώµενες
ζηµίες αποµείωσης.

6. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόµενα ποσά). Μεταγενέστερα
επιµετρούνται στο αρχικό κόστος κτήσης, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του
δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµείωσης.

7. Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα επιµετρούνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιµης αξίας.

8. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρούνται µεταγενέστερα στα
ονοµαστικά τους ποσά.
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9.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν προγενέστερες χρήσεις και περιλαµβάνονται στο
λογαριασµό Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέον ήτοι στην καθαρή θέση ,υπόλοιπο ποσού 389.010,48
ευρώ επιλέχτηκε στην συνήχηση της εµφάνισης του στην καθαρή θέση. ( Προγενέστερος λογαριασµός
Επιχορηγήσεις παγίου ενεργητικού )

10.
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρούνται µεταγενέστερα
στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους.

11.
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων και
περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νοµοθεσίας ,τις διαφορές
φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήµατος και προσαυξήσεις και λοιπούς µη εκπιπτόµενους φόρους

12.
Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) µεταβιβάζονται στον αγοραστή οι
ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά
από τον αγοραστή και (γ) τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα και
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται µε
βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονοµικού οφέλους της
συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις,
τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιµετρούνται µε την µέθοδο της ολοκληρωµένης σύµβασης. Τα έσοδα από
τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευµένου.

13.

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων βάσει της αρχής του δουλευµένου.

14. Οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδροµικά µε τη
διόρθωση:
α)
Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για
την σωρευτική επίδραση της µεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας
περιόδου, και
β)
Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζηµιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών µεγεθών της
συγκριτικής περιόδου.

15. Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται
ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές
αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδροµικά.
16.

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άµεσα κατά τον εντοπισµό τους.
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3. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

Ενσώµατα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συµφωνία των
λογαριασµών των ενσωµάτων παγίων, και των άυλων παγίων.
1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας µεταβολών
ενσώµατων πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιµοποιούµενων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
∆ιαφορά αναπροσαρµογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014

Γήπεδα

Υπόλοιπο 31.12.2015

Λοιπός
εξοπλισµός

2.603.750,16
31.518,42

130.554,03

669.951,54
13.492,15

1.286.385,29

2.635.268,88

130.554.03

683.443.69

- 1.855.523,57
- 43.334,48

- 110.345.14
- 2.810,00

-550.086.09
-31.168,13

-1.898.858,05

-113.155,14

-581.254,22

1.286.385,29

736.410,83

17.398,89

182.189,47

1.286.385,29

2.635.268,88
2.402,00

130.554,03

683.443,69
9.086,84

1.286.385,29

2.637.670,88

130.554,03

692.530,53

-1.898.858,05
-44.128,77

-113.155,14
-2.810,00

-581.254,22
-35.815,89

-115.965,14

-617.070,11

14.588,89

75.460,42

Υπόλοιπο 31.12.2014

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
∆ιαφορά αναπροσαρµογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου

Μηχανολογικός
εξοπλισµός

1.286.385,29

Σωρευµένες αποσβέσεις και
αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014
Αποσβέσεις περιόδου
∆ιαφορά αναπροσαρµογής
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου
Αποµειώσεις περιόδου
Αναστροφές αποµειώσεων
περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2014

Κτίρια

Σωρευµένες αποσβέσεις και
αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015
Αποσβέσεις περιόδου
∆ιαφορά αναπροσαρµογής
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου
Αποµειώσεις περιόδου
Αναστροφές αποµειώσεων
περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015

1.286.385,29

-1.942.986,82

Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2015

1.286.385,29

694.684,06

Λοιπά
ενσώµατα
πάγια
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2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας µεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Αποµειώσεις περιόδου
Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Αποµειώσεις περιόδου
Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015

Υπεραξία

∆απάνες
αναπτύξεως

Λοιπά άυλα
στοιχεία
3.062,32

3.062,32
3.062,31

3.062,31
0,01
3.062,32

3.062,32
3.062,31

3.062,31
0,01
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1.

Εµπράγµατες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)

Για την εξασφάλιση µακροπροθέσµων δανείων από την ALPHA BANK υπολοίπου 140.760,32
ευρώ κατά την 31.12.2015, ( 166.258,03 υπόλοιπο κατά την 31.12.2014 ) και για δάνειο
βραχυπρόθεσµο ( κεφάλαιο κίνησης ) υπόλοιπο την 31.12.2015 84.893,85 ευρω ( 99.246,75 ευρώ
κατά την 31.12.2014 ) έχουν χορηγηθεί εµπράγµατες εξασφαλίσεις επί ιδιοχρησιµοποιουµενων
ακίνητων .
2.

Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο µέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 18 απασχολούµενους
(προηγούµενη χρήση 35).

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ι. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ

Σ. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

∆. ΓΚΟΥΝΑΣ
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